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N�vrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

b e r i e    n a  v e d o m i e 

inform�ciu o spolupr�ci s neziskov�m sektorom v soci�lnej oblasti na �zem� Petržalky.
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D�vodov� spr�va

Oddelenie  soci�lnych vec� pripravilo dan� materi�l v s�lade s programovou prioritou 10.3.1. 
Raz ročne hodnotiť v miestnom zastupiteľstve spolupr�cu s neziskov�m sektorom.

V predkladanom materi�li oddelenie soci�lnych vec� informuje o vz�jomnej spolupr�ci 
s neziskov�mi organiz�ciami, ktor� sa venuj� soci�lnej oblasti.

Spolupr�cu s neziskov�m sektorom vn�mame vysoko pozit�vne a snaž�me sa ju rozv�jať do 
vytvorenia efekt�vnej soci�lnej siete.

Materi�l bol prerokovan� dňa 20.04.2010 v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka 
a bol odporučen� Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať ho na 
vedomie.
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Mestsk� časť Bratislava-Petržalka so svojimi cca 115 000 obyvateľmi , s typickou 
s�dliskovou z�stavbou a svoj�m situovan�m na pravom brehu Dunaja, rob� z našej mestskej 
časti „samostatn� mesto“ s osobitn�mi probl�mami. Na �zem� mestskej časti p�sob� veľa 
mimovl�dnych organiz�ci�, ktor� zameriavaj� svoju činnosť na riešenie r�znych soci�lnych
probl�mov našich obyvateľov. Spolupr�ca s neziskov�m sektorom prin�ša Petržalke veľa 
pozit�v. Nešt�tne subjekty vedia flexibilne reagovať na neust�le sa rozširuj�ce pokrytie 
životn�ch a soci�lnych potrieb našich obyvateľov, nakoľko sa nach�dzaj�  v priamom, veľmi 
často aj v každodennom kontakte so svojimi klientmi. 

Mestsk� časť podporuje neziskov� organiz�cie, ktor� sa zameriavaj� na pomoc v našom 
regi�ne, formou finančn�ch dot�ci� (viď.www.petrzalka.sk), ako aj prenajat�m priestorov 
a objektov za symbolick� cenu. Z d�vodu  vyššej transparentnosti členovia soci�lnej a bytovej 
komisie navrhli jednotn� tlačivo na žiadosť o finančn� dot�ciu. Oddelenie soci�lnych vec� sa 
snaž� o rozv�janie spolupr�ce, nakoľko pr�ve v soci�lnej oblasti a hlavne pri soci�lnej inkl�zii 
občanov, ktor� sa ocitli v n�ročnej životnej situ�cii, je dobre funguj�ca spolupr�ca priam 
nevyhnutn�.

Činnosť oddelenia soci�lnych vec� sa zameriava hlavne na rodiny s malolet�mi deťmi, 
seniorov a na osamel�ch a neprisp�sobiv�ch občanov. Okrem vykon�vania a zabezpečovania  
štandardn�ch činnost� pri pr�ci s klientmi, vynaklad�me však aj veľk� �silie pri hľadan� 
nov�ch foriem pomoci pre občanov, ktor� sa obracaj� na naše oddelenie v n�ročn�ch 
soci�lnych situ�ci�ch. V s�časnosti m�me rozvinut� kvalitn� spolupr�cu pri  pr�ci s rodinou s 
nasledovn�mi mimovl�dnymi organiz�ciami:  

 o.z. Pomoc ohrozen�m deťom, Švabinsk�ho 7 – poskytuj� psychologick� a 
pr�vne poradenstvo obetiam dom�ceho n�silia, ako aj utajen� b�vanie
- mestsk� časť im poskytla 2 gars�nky, ktor� sl�žia na program utajen�ho 
b�vania

 o.z. Br�na do života, Medveďov� 4 – poskytuj� ubytovanie pre obete 
dom�ceho n�silia
- mestsk� časť im prenajala objekt na Medveďovej 4 na 15 rokov za 
symbolick� cenu t.j. 1,-Sk/rok

 o.z. Cesta Unicef  SV, n�m SNP 13 – vykon�vaj�  san�ciu rod�n (�prava 
a obnova rodinn�ho prostredia), ktor� maj� pozastaven� rodičovsk� 
pr�davky, alebo je dieťa  vyňat� z rodiny
- podp�san� zmluva o spolupr�ci

 o.z. Ulita, Kopčianska 86 – n�zkoprahov� klub v lokalite Kopčany-
voľnočasov� aktivity, klubov� činnosť, pomoc pri pr�prave na vyučovanie 

 o.z. Ml�dež ulice, Čapajevova 3 – n�zkoprahov� klub v lokalite Modr� dom 
- zabezpečuj� voľnočasov� aktivity, klubov� činnosť
- mestsk� časť im prenajala byt na Čapajevovej ul. 3 na obdobie 5 rokov za 
symbolick� cenu 1,-Eur /rok n�jomn� + fond opr�v

 o.z. Kaspian, Ambroseho 15 - n�zkoprahov� klub - zabezpečuj� 
voľnočasov� aktivity, klubov� činnosť

 o.z. Pre Radosť – zabezpečili letn� t�bor pre deti zo soci�lne slabš�ch rod�n
 o.z. Galant, Znievska 26 – poskytovanie kr�zov�ho ubytovania pre matky 

s deťmi

neziskov� organiz�cie, ktor� sa venuj� seniorom
 o.z. Volanie života – poskytovanie asistenčnej telef�nnej linky

- podp�san� zmluva o spolupr�ci, t.č. mimo prev�dzky
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 o.z. Galant, Znievska 26 – poskytovanie kr�zov�ho ubytovania seniorom

neziskov� organiz�cie, ktor� sa venuj�  invalidn�m d�chodcom
 DSS Most, Medveďovej 21 – denn� stacion�r pre ľud� s psychiatrickou 

diagn�zou
- mestsk� časť im prenajala nebytov�  priestory na vykon�vanie činnosti 
v objekte na Medveďovej 21

 n.o. Lepš� svet, Osusk�ho 8 – pracovno-socializačn� centrum pre ľud� 
s ment�lnym postihnut�m.
- mestsk� časť im prenajala objekt na Osusk�ho 8 na 10 rokov za 
symbolick� cenu t.j. 1,-Sk/rok

 n.o. Impulz, Žehrianska 9 – chr�nen� dielne pre ľud� s ment�lnym 
postihnut�m 

 Liga za duševn� zdravia, Aupark – poradenstvo a pracovn� realiz�cia pre 
ľud� s psychiatrickou diagn�zou

- členky klubov d�chodcov sa z�častnili ako dobrovoľn�čky pri 
finančnej zbierke Ligy za duševn� zdravie – predajom nez�budiek

 Liga proti rakovine - Venuša – poradenstvo pre ženy s onkologick�m 
ochoren�m

- členky klubov d�chodcov sa z�častnili ako dobrovoľn�čky pri 
finančnej zbierke Ligy proti rakovine – predajom narcisov

neziskov� organiz�cie, ktor� sa venuj�  osamel�m občanom
 o.z. Br�na do života , Dom na pol ceste, Medveďova 2 - poskytuj� 

ubytovanie pre odchovancov  detsk�ch domovov
- mestsk� časť im prenajala objekt na Medveďovej 2 na 15 rokov za 
symbolick� cenu t.j. 1,-Sk/rok

neziskov� organiz�cie, ktor� sa venuj�  neprisp�sobiv�m občanom
 Misijn� dom Betlehem – poskytuj� ubytovanie a pomoc ľuďom bez 

pr�strešia
- mestsk� časť im prenajala objekt na Rovniankova 10 na 30 rokov za 
symbolick� cenu t.j. 1,-Sk/rok

 o.z. Domov pre každ�ho – prev�dzkuj� ubytovne pre soci�lne slab�ch 
občanov na Hradskej a Iv�nskej ulici

 n.o. De Paul – prev�dzkuj� n�zkoprahov� ubytovňu pre ľud� bez pr�strešia 
ako aj �tulok, kde sa poskytuje zdravotn� opatera ľuďom bez pr�strešia po 
ukončen� hospitaliz�cie        

 n.o. Proti pr�du – počas zimn�ch mesiacov sme zverejnili na našej 
ofici�lnej web str�nke telef�nny kontakt – mobiln� streetwork- ohľadne 
pomoci ľudom bez pr�strešia

Spolupr�ca s mimovl�dnym sektorom je d�ležit� aj pri koordin�cii akci� na spoločn� t�my, 
ako aj pri v�mene inform�ci� z rozličn�ch oblast� a v neposlednom rade pri zdieľan� 
sk�senost�. Z toho d�vodu oddelenie soci�lnych vec� organizuje pracovn� stretnutia so 
z�stupcami neziskov�ch organiz�cii p�sobiacich v našom regi�ne. Nakoľko spolupr�cou s 
profesion�lnymi neziskov�mi organiz�ciami, ktor� sa venuj� rozvoju soci�lnych služieb, 
m�žeme dosiahnuť oveľa vyšš� efekt a kvalitnejšiu soci�lnu sieť pre občanov Petržalky. 
Spolupr�ca s neziskov�m sektorom prech�dza viacer�mi etapami – od podpory žiadost� o 
finančn� dot�ciu až po vytvorenie soci�lnej strat�gie. 
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V s�časnosti oddelenie soci�lnych vec� pracuje na vytvoren�:
1) komunitn�ho pl�nu soci�lnych služieb. Komunitn� pl�novanie je met�da, pomocou ktorej 
pl�nujeme poskytovať soci�lne služby tak, aby zodpovedali požiadavk�m našej mestskej časti 
a potreb�m našich obyvateľov. Je to dobr� sp�sob ako rozv�jať spolupr�cu a vytv�rať 
trvalejšie partnerstv�, nakoľko do pr�pravy sa zap�jaj� všetci , ktor�ch sa dan� oblasť t�ka.
Komunitn� pl�novanie n�m d� odpoveď na ot�zku ako veľa a ak� druhy soci�lnych služieb 
treba v Petržalke vytvoriť a podporovať. Medzi hlavn� princ�py komunitn�ho pl�novania 
okrem in�ho patr� aj  partnerstvo medzi všetk�mi  �častn�kmi. Z toho d�vodu oddelenie 
soci�lnych vec� v mesiaci febru�r 2010 pripravilo prv� pracovn� stretnutie komunitn�ho 
partnerstva so z�stupcami neziskov�ch organiz�ci�, ktor� sa venuj� problematike soci�lnej 
pomoci. 
2) tlačenej info-brož�ry Petržalsk� sprievodca pre občanov, ktor� nemaj� pr�stup k internetu.
Cieľovou skupinou brož�ry s� ľudia, ktor� sa ocitli v zložitej životnej situ�cii. Štrukt�ra 
brož�ry bude rozdelen� do jednotliv�ch kateg�rii: rodina, deti a ml�dež, dospel�, seniori, 
duševn� zdravie a ZŤP. V jednotliv�ch kateg�ri�ch bude nap�san� a vysvetlen� činnosť OSV, 
BSK, �PSVaR a nešt�tnych subjektov p�sobiacich na �zem� Petržalky.
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Stanovisko soci�lnej a bytovej komisie zo dňa  21.04.2010

Pr�tomn�: A. Sotn�kov�, O. Adamčiakov�, M. Novota, V.Palkov�, H. Stachov�, D. Smolka, R. 
Stuhl, E. Kr�likov�, R. Pavl�k

K bodu: Inform�cia o spolupr�ci s neziskov�m sektorom v mestskej časti Bratislava-Petržalka

Komisia sa na svojom zasadnut� zaoberala predmetn�m materi�lom a odporučila ho
Miestnemu zastupiteľstvu zobrať na vedomie a navrhuje zadefinovať jednotn� n�zov
Komunitn� partnerstvo. 

Hlasovanie
Pr�tomn�:    9
Za:              9
Proti:          0
Zdržal sa: 0

Anna Sotn�kov� v.r.
predsedn�čka komisie


